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Kom in actie voor verenigingswerk

Het Galjoen is een vereniging voor en door leden. Het roeien
staat natuurlijk centraal, maar er komt meer kijken bij het
reilen en zeilen van onze vereniging dan alleen dat! Een
aantal leden van Het Galjoen steekt dan ook geregeld de
handen uit de mouwen en dat blijft niet onopgemerkt. Maar
naast het klussen en poetsen aan Botenhuys en boten is er
nog veel méér verenigingswerk. We nodigen je dan ook van
harte uit om je actief in te zetten voor het Galjoen. Dat kan
door lid te worden van een commissie, door een keer onze
gastroeiers te ontvangen, of door te helpen bij éénmalige
werkzaamheden. Kijk eens in deze lijst en spreek één van de
bestuurs- of commissieleden aan op het Botenhuys. Of nog
makkelijker: stuur een e-mailbericht
naar commissaris@hetgaljoen.com.

Waterspektakel

Zaterdag 3 sept gaan we "te vlot, ter Vecht met andere haal".
Deze middag wordt een waterspektakel, waarbij een nat pak
niet kan worden uitgesloten. We zullen ter plekke teams
samenstellen die strijden voor de beste tijden. Voor hapjes
en drankjes wordt gezorgd, er is geen eigen bijdrage.

Wij zijn er vanaf 13:00 uur, jullie ook? 
Om 17:00 uur denken we dat ons vlot weer "spic and span"
is.

Je kunt je inschrijven via de activiteitenlijst op de website of
in Cappie. Wil je eventueel ook hand- en spandiensten
verlenen op het vlot, geef dat dan aan!

TWC: Elly, Margot, Marita, Ruth en Tina
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Skiff-instructie

Ook dit jaar organiseert de instructiecommissie weer de skiff-instructie. De instructie gaat op
de volgende acht avonden plaatsvinden:

maandag 29 aug
dinsdag 30 aug
donderdag 1 sept
vrijdag 2 sept
maandag 5 sept
dinsdag 6 sept
donderdag 8 sept
vrijdag 9 sept

We werken iedere avond in twee shifts, van 19.00-20.00 uur en van 20.00-21.00 uur. Er is
plaats voor 8 personen, dat wil zeggen 4 personen per shift en je wordt geacht alle 8
avonden mee te doen. 
 
Voor wie is deze instructie bedoeld? 
Je kunt je opgeven voor skiff-instructie als je minstens een jaar roei-ervaring én je C1
aantekening hebt. 
 
Hoe kun je je aanmelden? 
Schrijf je in via de activiteitenlijst op de website of in Cappie. 
 
Hoe til je een gladde skiff? 
Bekijk bij deze link alvast hoe je een gladde skiff uitbrengt en weer opbergt. 
 
Instructeurs gevraagd 
Hierbij doen we ook een beroep op de instructeurs. We hebben per avond 2 instructeurs
nodig. We hopen dat we met jullie inzet deze skiff-instructie tot een succes kunnen maken.
Laat ons weten of je instructie kunt geven door een e-mail te sturen naar
annemiekrademakers@ziggo.nl. Geef daarbij aan welke avonden je beschikbaar bent. 
 
De instructiecommissie

Grensverleggende lustrumtocht

In voorbereiding voor een tweedaagse fiets- en roeitocht van 80 km (40 km per dag) hebben
dinsdagmorgen 26 juli leden van de lustrumcommissie met een motorsloepje een
grensverleggende (roei-) tocht gevaren. Dit ter verkenning van de wateren die deelnemende
leden van Het Galjoen op 8 en 9 oktober al roeiende zullen bevaren. Het werd een enige dag
die voor veel enthousiasme bij de commissieleden heeft gezorgd. Hier en daar wordt naar
Het Galjoenlied verwezen. Dit lied, ons lied, zullen we zeker enige keren tijdens en na het
roeien zingen. Dus, ken de tekst! Of neem een printje mee.

Lees meer

Vijf leden behaalden de Gele kaart

Zaterdag 9 juli zijn vijf leden in twee ploegen voor de Gele kaart opgegaan. Ze hebben aan
de vierkoppige afroeicommissie laten zien dat zij het roeien en alles wat daarbij hoort op
goed niveau beheersen.

Lees meer

RV de Waal uit Nijmegen te gast

Wat een geweldig mooi vaarwater hebben jullie! Met een C3* en een C2* zijn wij op pad
gegaan om te genieten van de omgeving, maar ook van de boten. Mooi, goed onderhouden
materiaal hebben jullie. De precieze namen weet ik niet meer, maar de Jan en de Nop
roeiden voortreffelijk. Het aanleggen bij de kade bij de molen in Loenen stelde ons voor een
onbekend probleem: hoe kom je van boord als je een rigger lengte van de kant af ligt (op de
Spiegelwaal kunnen we rustig naar de kant varen want er is vrijwel overal een zandstrand).
Maar de roeiers uit Nijmegen zijn niet voor een gat te vangen en zodoende konden we onze
lunch in alle rust op de wal gebruiken.
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Lees meer

Deze en de vorige nieuwsbrieven zijn ook gepubliceerd op de website.

redactie: redactie@hetgaljoen.com 
website: www.hetgaljoen.com

Mail verstuurd via e-Captain
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